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n compliment d'una obligació re

glamentária, un any més, l'In sti

tut d'Estudis Catalans dóna compte a la

societat catalana de les seves activitats, a

través de la publicació de la present ME

MORIA, corresponent al curs 2002-2003.

.El curs que ara ressenyem s'encetá

amb un nou Equip de Govem, com a con

seq üéncia de les eleccions a la Presiden

cia de l'Institut d'Estudis Catalans cele

brade s en el Pie de 1'11 de juliol de 2002 .

De bon comencarnent , aquest

Equip de Govem i el Consell Permanent ,

encap calats per I'Honorable Senyor Jo

sep Laporte, es preocuparen per la

presencia de l'In stitut en el si de la socie

tat de les terres de llengua cat alana, s' o

cuparen d'enfortir les relacions amb les

institucions i iniciaren un seguit de ses

sions de treball que comencaren amb les

visites a la nostra seu del Molt Honorable

Senyor President del Parlament de Cata

lun ya i deis diferents grups parlament a

riso ParaHelament , s'estrenyeren les rela

cions amb diversos departaments de la

Cen eralitat de Catalunya , amb l' Institut

Ramon Llull , amb les diputacions cata

lanes, amb I'Ajuntament de Barcelona,

amb l'Ajuntament de Perpinyá, amb el

Govem de les Illes Balears i amb el Go

vem d'Andorra. Cal destacar també I'as 

sisténcia d 'una delegació de l'Institut a

I'acte cornmemora tiu del setanté aniver-

sari de la signatu ra de les Normes de

Castelló, celebrat el passat 21 de desem

bre de 2002, a J'Ajuntament d'aquella

ciutat. Més detall s de la vida corporativa,

de I'a ctivitat institucional i deis estat s fi

nancers de la nostra institució els troba

reu de I'apartat I al v d'aquesta MEMORIA.

L'a ctivitat de recerca de l'Insti 

tut, és a dir , la de les seves seccions i so

cietats filials , ha estat com de costum ri 

gorosa i intensa. No podia de ser d 'una

alt ra manera, atesa la responsabiJitat so

cial de la institució, que, com a aca demia

nacional de Catalunya i deis Paises Ca-o

talans, és en molts aspectes puntal de les

ciéncies i les humanitats a casa nostra,

especialment en tot alló referent a la

llengua i la cultura cata lanes. Cal esrnen

tar que durant aquest curs ha conc lós la

informatització del Diccionari catala

valencia-balear d'Al cover i Moll, dispo

nibl e a tr avés del web de I'Institut. Ha

apar egut el primer volum de I'obra

Historia de l'Institut d 'Estudis Catalans

(1907-1942) , obra sota eIs auspicis de la

Secció Histórico-Arqueológica , i l'Arx iu

de Textos Catalans Antics ha assolit el

seu vínt-i-uné volum. Cadascun deIs

proj ectes en cur s de I'Institut d'E studis

Catalans els trobareu de manera resumi

da en I'apartat VI d'aquesta MEMORIA .

Les activitats d'assessorament,

promoció i difu sió de la recerca per part

•



de l'Institut han es tut va riu des , i come n 

ce n a se r nombroses , És pcr ai xó que. a

d ifer en cia de les mem óries d 'auys ante

riors , hem vo lgut ressn lta r aq lles tes ucti

vita ts tot co mpendiu nt- les coujuuuune nt

en 1111 m uteix lloc (upart ut vn ). Cada ve

ga da m és ulgunes d 'aquestes act ivi ta ts

són d ' abust int ernaciona l i no ca l d ir qll e

l'Insrinu m uldu per es te ndre- Ies a to ts e ls

terriroris de lIen gll a ru ru lunu . En uiuh

du es direccion s es van Ieru pa ssos co iu i

uuat s, pero hcm de n-cou eixer qll e no

s ón tan lIargs com tothom vo ld ria .

Els Ami cs de l' Art Hom áuic com -

memoraren el vin t-i -ci nque aniv ersari i

la ln st itu ci ó Ca ta lana rl'Estud is Agraris

celebra ta mbé vint - i-ci nc unvs dexist en-

c ia , E l pas d els anys i el t reh all co nt in ua r

fan qllt' les sor-ieta ts fil ia ls hag in esdevin 

gllt inst iru c ions senyeres del panorama

cientific del nostre pa ís . La cronicu de la

vida corp ora tiva de les vin r-i -s is soc ie

ta ts filial s la troh areu en l'apart at VII I.

Fin a lmcnt , volern esmenta r aquells

membres de la nostra corporaci ó qll e ens

han deixat durant uq uest curs:

Pere Bohi gas i Balagu er , mernhre

emeri r de la Se cc i ó Fil ol ógi ca ;

Ioscp Llu ís Blusco i Este llés, memhre

de la Sec ció de Filosofia i Cicncies

Soc iuls:

Miquel Batllori i Munn é, memhre cor 

responent de la Seee ilí l list órico

Arq lleo lllgica ;

Ce bria Ba ruut i Ob iols, memhre cor

rc spo nent de la Secci ó Hisr órico-Ar

qu col ógi cu ;

Pierre Vilar, meruhre corre sponeut de

la Seceió Hi st óri co-Arqucol ógicn , i

Enrie Artur Llohrcgat i Con esa , mern

b re co r res pone n t de la Secci ó Hi st ó

rico -Arqueol ógicu.

A tot s ells, el nostre record m és

sincer i emocionut .

Co m sem pre , don es, ha esta t un

curs d 'acti vitat inten sa , amb un tr eb all

co ntinua r, sovin t ca lla r, com corres po n a

les corporac ions aca demiques, amh molt s

proj ectes ViIlS, de lIarg term ini, a mh es 

Ioreos creixents per a un a millor qu alitat

i a rnh un s conting uts -no podi a se r

d 'al t ra man era-e- hen a rr elnts al país qll e

serv im , els País os Ca ta lnns.
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